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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

НА СЬОГОДНІ ВСІ ПРОЦЕСИ, ЩО МАЮТЬ ВІДНО�

ШЕННЯ ДО ЗЕМЛІ, ПРАКТИЧНО ПРИЗУПИНЕНІ.

Матеріал на сторінці 4.

Закон “Про сівозміни” � шлях до знищення українських
фермерів. Про це заявили фермери Херсонщини на
обласній конференції. Детальніше � сторінка 3.

Не завжди випадає вільна хвилина поспілкуватися з коле�
гами, порадитися, почути щось нове, та й з трибуни не все
скажеш що хотів. А от перед початком роботи обласної кон�
ференції, на яку зібралися фермери з усієї Полтавської об�
ласті � така можливість є. Детальніше на сторінці 4.

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗВІТНО�
ВИБОРНОГО З'ЇЗДУ АФЗУ

АСПЕКТИ ЛЕГАЛЬНОГО 
ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ

Відбулося засідання Ради АФЗУ, на якій затверджено місце та час
проведення ХХІІІ з`їзду АФЗУ. Сторінка 2.

В областях проходять звітні
конференції фермерів

Правила придбання, зберігання, та використання зброї
громадянами України на сторінці 8.

Чи скасують нарешті ліцензію на оптову торгівлю вином, яка заважає
розвиватися фермарам�виноробам. Детальніше на сторінці 7.

УЧАСНИКИ ЕКСПОЗИЦІЇ 

ДО З'ЇЗДУ ФЕРМЕРІВ � 

сторінка 5�6

ЩО ЗАВАЖАЄ РОЗВИВАТИСЯ 

УКРАЇНСЬКИМ ФЕРМЕРАМ:ВИНОРОБАМ?
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ГОТУЄМОСЯ 
ДО  ЗВІТНО:ВИБОРНОГО 

З'ЇЗДУ АФЗУ
30 січня 2013 року відбулося засідання Ради АФЗУ, на яко:

му були розглянуті питання підготовки та проведення звітно:
виборного з'їзду, пропозиції по внесенню змін до Статуту Асо:
ціації та поточні питання роботи організації. 

Президент Асоціації Микола Сиркевич доповів членам ради про ро�
боту, яка вже зроблена в цьому напрямку та наголосив на проблемних
питаннях. В першу чергу це стосувалося представництва на з'їзді деле�
гатів від областей, голови яких, згідно одностайного рішення Ради, були
усунені від у її роботі за невиконання вимог Статуту. Це Запоріжська та
Чернівецька АФЗ. Але чітке дотримання Статуту дозволило навіть не
проводити голосування � тож на фермерському з'їзді ці області будуть
представлені в мінімальній кількості.

В якості кандидатів у президенти були заслухані Микола Миркевич, чин�
ний президент, та Іван Заєць, кандидатуру якого висунули ряд областей.

Рішення Ради пропонуємо до уваги фермерів.

Рішення Ради АФЗУ 
30 січня  2013 р. м. Київ

Заслухавши і обговоривши питання порядку денного Рада АФЗУ 

ВИРІШИЛА:

1. Підтвердити рішення ХХІІ з'їзду АФЗУ та провести ХХІІІ з'їзд АФЗУ
15 лютого 2013 року за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 4, "Будинок
Кіно" (реєстрація з 9.00 до 10.30, початок в 11.00, закінчення � до 16.00).

2. Внести на розгляд та затвердження з'їзду пропозиції по змінах до
статуту АФЗУ.

3. Рекомендувати делегатам ХХІІІ з'їзду на затвердження проект по�
рядку денного з'їзду, проект регламенту, проект рішення з'їзду, проект
плану заходів АФЗУ на 2013 рік, проект кошторису АФЗУ, кандидатури
складу робочих органів з'їзду (мандатної, лічильної, регламентної, ре�
дакційної комісій), кількість Ревізійної комісії не менше трьох осіб.

4. Затвердити кількість делегатів на з'їзд та кількість запрошених. Го�
ловам обласних АФЗ до 10 лютого 2013 року подати до виконавчої ди�
рекції протоколи  та рішення обласних конференцій, списки делегатів та
запрошених згідно визначеної квоти. Також завершити сплату членських
внесків за 2012 рік.

5. Різне: 
� затвердити штатний розпис виконавчої дирекції АФЗУ;
� головам обласних АФЗ до 10.01.2013 року подати до виконавчої ди�

рекції АФЗУ;
� кандидатури ветеранів фермерського руху для запрошення на ХХІІІ

з"їзд та пропозиції до ухвали з'їзду АФЗУ.

Голова Ради, 
Президент АФЗУ М.Миркевич

ПРОЕКТ

Порядок денний роботи ХХІІІ з'їзду АФЗУ

1.Про роботу Ради АФЗУ (доповідає Президент АФЗУ Миркевич М.С.). 
2. Звіт Ревізійної Комісії. (Доповідає Бурлака В.М.)
3. Внесення змін до статуту (доповідає Якуб І.М.)
4. Вибори керівних органів АФЗУ.
3. Різне.

ПРОЕКТ
Регламент роботи з'їзду АФЗУ

09.00 : 10.30 Реєстрація делегатів і запрошених

11.00 : 11.15 Відкриття з'їзду

11.15 : 11.20 Вибори робочих органів з'їзду (президія, секретаріат, 

мандатна, лічильна, редакційна комісії) та затвердження 

порядку денного і регламенту

11.20 : 11.50 Про роботу Ради АФЗУ (доповідь Президента АФЗУ 

Миркевича М.С.)

11.50 : 12.00 Доповідь Мандатної комісії з'їзду АФЗУ 

12.00 : 12.15 Звіт Ревізійної комісії АФЗУ 

12.15 : 14.00 Обговорення звітів Президента АФЗУ, Ревізійної

Комісії та змін до статуту АФЗУ

14.00 : 14.30 Вибори Президента АФЗУ

14.30 : 15.00 Обідня перерва та таємне голосування

15.00 : 15.20 Вибори керіних органів АФЗУ, вибори членів Ради АФЗУ,

вибори Ревізійної комісії

15.20 : 16.00 Різне. Нагородження фермерів.

16. 00 �  закінчення роботи з'їзду 

ЗА ТРИ КРОКИ ВІД ЗВІТНО:ВИБОРНОГО …
До звітно � виборного з'їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників

України залишилося зовсім мало часу. Що думають члени Ради АФЗУ про свою ро�
боту та роботу всієї Асоціації дізнавався наш кореспондент Володимир Ярошенко,
скориставшись нагодою та можливістю поспілкуватися з ними перед засіданням
колегіального органу. 

Андрійчук Іван Юхимович, керівник фермерського госпо�
дарства з Голованівського району Кіровоградської області:

� Фермерством займаюся з 1992 року. Наше господарство обробляє
350 га орної землі; вирощуємо пшеницю, жито, гречку, а також технічні
культури � сою, соняшник та кукурудзу. Потроху займаємося й тварин�
ництвом, головним чином для власних потреб. Надалі маємо намір роз�
вивати цю гілку господарства як товарне виробництво. Чому б ні � примі�
щення є, кормами забезпечимо власними, досвідчені тваринники є.

Сільськогосподарська техніка у нашому господарстві власна, ні в
кого не позичаємо, хоча утримувати її в належному технічному стані �
справа зовсім не проста, адже сучасна техніка складна й дорога. Доро�
го обходиться й фірмовий сервіс, а без нього з цими машинами далеко
не поїдеш. Скажімо, щоб замінити одне переднє колесо від трактора
John Deer, потрібно витратити близько 40 тисяч гривень. Нам залиша�
ється тільки берегти дорогу техніку.

Ми щороку ставимо перед собою завдання отримати високі вро�
жаї, адже наша продукція дуже потрібна народному господарству, та й

гроші заробити на цьому можна, а вони ніколи не зайві.
Без перебільшень скажу, що якби не фермери, то соціальні програми на селі давно б перестали іс�

нувати. А ми допомагаємо школам, лікувальним закладам, просто старим людям. Просимо всіх тільки
про одне: завчасно подавати заявки про надання послуг.

Оцінюючи роботу АФЗУ за звітний період, мушу зауважити, що надалі вона повинна бути наполегли�
вішою, активнішою у відстоюванні позицій фермерів і селян у цілому. Слід активніше стукати у владні две�
рі, і вони зрештою відчиняться. На цьому етапі фермери повинні вибрати сильного й непідкупного керів�
ника, здатного чесно й рішуче відстоювати їхні інтереси на будь�яких владних рівнях.

Кириченко Леонід Петрович, віце�президент АФЗУ, ве�
теран фермерського руху на Херсонщині:

� Моє фермерське господарство, якому наступного року виповнить�
ся 25 років, має назву "Зоря Каховщини". Титул у мене ніби й поваж�
ний, але я залишаюся вірним землі, в кабінеті працювати теж можу, але
земля � то зовсім інше. Адже там, на неозорих херсонських ланах, ко�
лоситься посіяна нами пшениця, достигають овочі, пасуться корівки,
працюють справжні хлібороби. Як тепер заведено, знаходимо місце й
для технічних культур, переважно соняшника, кукурудзи, сої. Спробу�
вали посіяти ріпак, то врожаю не отримали, бо ця культура вимерзла
минулої Зими. Більше з ріпаком не експериментуємо.

Стосовно роботи АФЗУ, то оцінити її одним словом не беруся � за�
надто багато проблем доводиться вирішувати керівництву Асоціації,
причому з кожним днем вони стають усе складнішими. Думаю, що та�
ку оцінку сформулюють делегати 23�го з'їзду АФЗУ, підготовка до яко�
го триває.

Стрижак Микола Іванович,  віце�президент АФЗУ:
� Про успіхи в діяльності АФЗУ, як і про шляхи подолання недоліків,

можна говорити багато.  Проте вважаю, що краще до певного момен�
ту не розголошувати тих відомостей, які становлять основу стратегії й
тактики Асоціації. Адже ми � громадська організація, відтак наше пра�
вове становище доволі вразливе, а друзів у владних структурах маємо
не так багато, як хотілося б. Будемо відвертими � супротивників біль�
ше. Не люблять у нас фермерів, від самого початку обзивали їх нови�
ми куркулями, самі того не розуміючи, що куркулі були справжніми
господарями на землі, а вирощену ними і експропрійовану більшови�
ками пшеницю їли аж до 1918 року.

Не можна мовчати про факти саботажу й відвертого здирництва з
боку чиновників усіх рангів. Саме вони завдали найвідчутнішої шкоди
розвитку фермерства, хоча знищити його не змогли, адже нашим вір�
ним союзником завжди було трудове село. Нові різночинці знову при
владі, від своїх намірів вони не відмовилися й досі. Саме тому щодо
майбутньої стратегії АФЗУ можу сказати лише одне: ми будемо й на�

далі робити все необхідне для розвитку і зміцнення фермерських господарств і об'єднань, укріплення
єдності фермерського руху, збереження українського села. 

Ми не асоціюємо себе з жодною політичною партією,оскільки кожна з них керується політикою подвій�
них стандартів, декларуючи перед виборами любов до селян і начисто забуваючи про них після отриман�
ня крісел у Парламенті. А якою буде наша тактика � суспільство побачить і належним чином оцінить.

Сотников Микола Володимирович, голова районної асо�
ціації фермерів із Донецької області, перший заступник голови
обласної Асоціації:

� Судячи з регламенту сьогоднішнього засідання, основна увага Ра�
ди АФЗУ буде приділена підготовці до наступного з'їзду. Фермерам До�
неччини вже багато років поспіль доводиться працювати в умовах кліма�
тичної, економічної, а іноді й політичної нестабільності. Ми змушені кон�
статувати, що до наших чорноземів безупинно тягнуться загребущі руки
новочасних латифундистів, яких ніхто й ніщо, окрім цієї землі, не ціка�
вить. А наявність на землі фермерів просто дратує їх. Такі нувориші, на�
хапавши мільйони гектарів землі, озираються довкола � чи нема, як казав
великий Кобзар, країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину?

Хочу наголосити: українські села існуватимуть доти, доки в них жити�
муть фермери та їхні родини. Ті села і селяни, які потрапили до лабет ла�
тифундистів, приречені на вимирання, бо вони новим хазяям не потрібні,
а держава практично нічого не робить, щоб порятувати не просто села, а
традиційний український спосіб життя, національну культуру й історію.

Земля не повинна бути товаром, вона належить державі, тобто громадянам України, народу. Важко з
цим погодитися новітнім Калиткам; вони наполегливо копають яму під Мораторій, який і без цього більше
схожий на фіговий листок, ніж на державний документ. І ніхто їх не зупиняє ні на Банковій, ні на Грушев�
ського. Єдиний спротив відчувається лише від АФЗУ, та чи надовго її вистачить?

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО
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Репортаж з районних АФЗ.

Як відомо у Київській області працює понад 1500
фермерських господарств. Значна частина ферме�
рів об'єднана в Асоціацію фермерів та приватних
землевласників. В більшості районів області створе�
ні районні осередки.

Однією із дієвих районних організацій  є Асоціація
фермерів та приватних землевласників
Васильківського району. ЇЇ очолює Петро
Васильович Дем'яненко. Активістами є
фермери: Олег Корнієнко, Аркадій Глу�
хівський, Владислав Чадій, Олег Ткачен�
ко, Володимир Кулида, Володимир Ли�
сак. До складу Асоціації входять також і
землевласники � потенційні фермери:
Анатолій Дем'яненко, Олександр Макси�
менко та інші.

Це ті "люди справи", які не погодилися
бути виконавцями чужих життєвих інтере�
сів. А взяли відповідальність за свою до�
лю на себе і самі стали на нелегку дорогу
фермерства. Самостійно господарюють,
як би тяжко не було � не скиглять, а виро�
щують хліб, худобу, птицю, технічні культури та овочі.

Всі вони починали без стартового капіталу, в судо�
вих баталіях відвойовували землю для господарюван�
ня. Багато перешкод було здолано на фермерській ни�
ві. Тепер мають свою техніку, забезпечують роботою
себе та інших людей, закладають засади свого благо�
получчя, вважаючи, що коли буде заможним кожен гро�
мадянин, тоді буде багата держава. 

Таким чином вносять свій посильний вклад в еконо�
мічному протистоянні середнього класу з крупними аг�
рарними формуваннями, досягаючи певної економіч�
ної незалежності і стають прикладом для інших людей.
Крок за кроком розбудовують заможну, квітучу держа�
ву, аби Україна стала найкращим місцем на землі.

Вони не байдужі до долі села та селян. Завжди ак�
тивно беруть участь в усіх заходах АФЗУ, починаючи від
фермерських з'їздів і до фермерських страйків.

От і в січні цього року провели фермери Васильків�
щини своє зібрання, де обрали делегатів на обласну
конференцію та ХХІІІ з'їзд АФЗУ. На зібранні обговорю�
вали підготовку та проведення майбутніх весняно � по�
льових робіт, готовність техніки, забезпеченість насін�
невим матеріалом, перспективи діяльності. Особливо
турбувало господарів високі ціни на добрива, ПММ. Та�
кож  ділилися успіхами, новинами. Довго обговорювали
співпрацю, тому що одноосібно не встояти в умовах
економічного тиску. 

"Разом ми досягаємо більшого! � каже голова Асо�
ціації Петро Васильович. � Не доцільно купувати кож�
ному дорогий новий комбайн або сівалку точного висі�
ву, коли земель не багато і багато часу вони простою�
ють, а значить набагато пізніше окупляться. Ефектив�

ніше домовитися між собою про спільне використання
техніки та ресурсів".

Про майбутню посівну підсумував думки всіх Арка�
дій Глухівський: "Наївно на когось сподіватись та чека�
ти державної підтримки. Кращий спосіб підготуватися
до майбутнього � це створити його самому!"

Про готовність продовжувати фермерство нашими
дітьми говорив Олег Корнієнко, який разом із синами

успішно веде
господарство. 

А Олександр
М а к с и м е н к о
закликав вико�
ристовувати до�
даткові, пара�
лельні способи
прибутку, що
працюють цілий
рік. Сам він по�
чав з розведення

птахів � перепі�
лок, є вже пози�
тивні результа�
ти. А намірюють�
ся завести екзо�
тичних страусів.

Ділилися роз�
думами про заг�
рози фермерству,
аграрному вироб�
ництву та взага�
лі селу від екс�
пансії великими іноземними корпораціями, від нашестя
бідних і голодних іноземних робітників.

"Наші люди облінилися працювати, думати � каже
Анатолій Дем'яненко, � Їх інертність і вперте не ба�
жання щось змінювати робить їх бідними. Ми постій�
но чуємо: "Нас "бідних" знедолили!, Не має можли�
вості, не має стартового капіталу!", та інші відмовки.
Хоча сама людина коли вона працездатна і думаюча
вже є стартовим капіталом! Розвинута фантазія та
вміння її застосовувати, підтримка колег, родючі ук�
раїнські землі вже є стартовим капіталом! Потрібно
це зрозуміти. Можливо усвідомимо тоді, коли втрати�
мо, після того як нам покажуть це працелюбні, як ко�
махи, китайці. Вони з заздрістю бачать, як на нашій
землі росте все що посадиш, вони пожадливо див�
ляться навіть на траву, верболоз, чагарники, на яких
можна випасати вівці, переробляти безкоштовну си�
ровину на гроші! 

Не вже ми не можемо усвідомити величину нашо�
го потенціалу: природного і трудового?! Швеція � на

скелях, Ізраїль � в пустелі, Голандія і Данія � на клапти�
ках землі досягають високого рівня агровиробництва,
годують своє населення і навіть експортують нам!"

"Всі ми фізично здорові і не має жодних причин
змиритися з бідністю. � підтримав його голова Асоціа�
ції. � Ми розуміємо, що злидні ні що інше, як результат
людських лінощів та байдужості. Взагалі, � вів далі Пет�
ро Васильович � життя сильно не зміниться, потрібно
змінюватися людям. Ставати не байдужими до себе,
до своїх доходів, до свого майбутнього. 

В світі майже завжди було серйозною проблемою
нерівномірність розподілу суспільного багатства між
людьми. У всі часи були надзвичайно багаті люди, у яких
якомось чином опинялися всі гроші інших, по сьогод�
нішньому, � олігархи. Вони по мірі того як їм суспільство
дозволяло себе обдирати � збагачувалися. Пропорція
олігархів і решти населення залежить від цивілізова�
ності, не байдужості громадян. Погляньте на Україну,
тут майже всі економічні активи країни належать декіль�
ком відсоткам громадян, приблизно 4 � 5 %. Така ж си�

туація і в країнах третього світу � вождь,
диктатор володіє всім, а населення в
рабстві. А от в цивілізованих країнах цей
розподіл інший: більшістю національних
активів володіє середній клас населення,
категорії активних трудоголіків та ледарі
мають відповідно затрачених зусиль. 

Так і нам потрібно своєю господар�
ською та громадською діяльністю ство�
рювати умови аби змінювався розподіл
суспільного багатства за цивілізованим
принципом. Наприклад � Швеції".

Позитивне враження від зібрання
висловив Владислав Чадій: "Після кож�
ної такої корпоративної зустрічі ми отри�
муємо додатковий стимул до життя, от�

римуємо нову інформацію, яка нам спрощує діяль�
ність, отримуємо підтримку колег, яка розширює наші
можливості. Досить нам ховатися в крайніх хатах, до�
сить їсти з рукава! Потрібно аби всі фермери об'єдна�
лися в єдину комаду, тому що це їм вигідно! 

А оскільки зустріч фермерського активу випадала
на день Водохреща, то майже всі учасники зібрання
традиційно купалися в ополонці. Адже вода в цей день
має цілющу силу зцілювати тіло і душу: "Щоб хвороби
не чіплялись і міцніші були". 

Фермери загартовані життям і низькі температури
їх не лякають. Крім того, цього разу, за прикладом
більшості, з'явилися нові послідовники.

На фото: 
Лідер фермерів району Петро Васильович

Дем'яненко � перший в ополонці.
Володимир Кулида продовжує традицію зимового

купання в цілющій воді. 
"На здоров'я та літ много!"

25 грудня 2012 фермери Херсонщини провели обласну конференцію, на якій підвели підсумки
роботи Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області у 2012 році та визна�
чили низку проблемних питань, які потрібно вирішити у наступному році.

В першу чергу для місцевих фермерів актуальними були програми компенсації витрат на
електроенергію, отримання дотацій, створення коопераційних формувань, питання ринку зерна,
скорочення державної підтримки сільгосптоваровиробників. Особливо жваво відбулося обговорен�
ня питань  про проекти землеустрою, що забезпечують еколого�економічне обґрунтування сівозмін
та впорядкування угідь у відповідності до нещодавно прийнятого Закону "Про сівозміни". З цього
питання фермери прийняли окреме звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України.

Присутній на конференції заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Мель�
ник зазначив, що в області передбачається впровадження певних інноваційних технологій, що в
майбутньому допоможе у розвитку аграрного сектору Херсонщини, в тому числі і фермерам.

Також в рамках заходу, членами асоціації було затверджено звіт ревізійної комісії та кошторис
на 2013 рік.

Звернення та витяг з рішення обласної конференції пропонуємо до уваги читачів на сторінці 3�4.
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Верховна Рада України 
Кабінет Міністрів України

Звернення
В Україні діють декілька законів та нормативних ак�

тів спрямованих на підвищення ефективності викорис�
тання земель як національного багатства держави. І
сільгосптоваровиробники Херсонської області підтри�
мують зазначені законодавчі акти, але деякі їх положен�
ня щодо оптимального співвідношення культур у сівоз�
мінах мають узагальнений характер. Крім того, у зако�
нодавчих актах не враховано форс�мажорні обставини,
які змінюють структуру сівозміни не тільки на поточний,
але і на наступні роки, що робить затверджений проект
сівозмін недієвим та створюватиме підстави для необ�
грунтованих покарань сільгосптоваровиробників.

У зв'язку з цим вважаємо, що такі законодавчі акти
потребують корегування, уточнення з урахуванням
природно�кліматичних умов та ризиків південностепо�
вого регіону України.

Різні терміни дії існуючих договорів, укладання но�
вих договорів, збірні поля (наприклад, загальна площа
100 га складається із невеликих полів від 2 га) будуть
призводити до постійних порушень вже затверджених
проектів землеустрою, тому неврахування зазначених
проблем буде негативно позначатиметься на економі�
ці господарств.

Крім того, у законодавчих актах не враховано спе�
цифіку великотоварних сільгосппідприємств, які ма�
ють у користуванні десятки тисяч гектар на території
декількох сільських рад і навіть районів, а проекти сі�
возмін розробляються лише в межах однієї сільради,
порушуючи тим самим структуру посівних площ.

Південна посушлива зона має свої особливості. Тут
переважно випадають локальні опади, навіть в межах
одного господарства, і структура чергування сільсько�
господарських культур у зв'язку з цим змінюється. На
якому конкретному полі буде посіяна сільськогоспо�
дарська культура залежить від продуктивних опадів.

В нашій зоні зосереджена практично вся площа
зрошуваних земель України, що потребує інших підхо�
дів до набору культур і побудови сівозмін, як на зро�
шуваних, так і на неполивних землях. Крім того, з
усього півдня України тільки для території Херсонської
області характерні піщані малогумусні грунти, що
потребують специфічної розробки сівозмін. Збіль�
шення площ під краплинним зрошенням, впроваджен�
ня зрошувальних машин фронтальної або кругової дії
та відновлення зрошувальних мереж призводить до
зміни чергування сільгоспкультур у сівозміні. Це вима�
гає застосування науковообґрунтованих підходів до
формування структури посівних площ.

Тому пропонуємо переглянути структуру посівних
площ, співвідношення культур у сівозмінах та періо�
дичність повернення культур на попереднє місце ви�
рощування для зрошуваних земель та для південно
степового регіону.

У той же час, починаючи з 01 січня 2013 року, агра�
рії, що використовують земельні ділянки сільськогос�
подарського призначення загальною площею понад
100 гектарів без проекту землеустрою, який забезпе�
чує еколого�економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь, будуть систематично притяга�
тись органами державного контролю за використан�
ням та охороною земель до адміністративної відпові�
дальності із накладенням штрафу в розмірі від 5100 до
8500 грн, з можливим подальшим вилученням зе�
мельних ділянок.

З виступу голови Земельної спілки України Миколи
Калюжного на засіданні Ради АФЗУ 30.01.2013 року. 

Нещодавно відбулися комітетські слухання по землі. Їх
учасники, які раніше довго дискутували щодо ринку землі,
тепер одностайно визнали, що сьогодні найважливіше пи�
тання � це стан земельного законодавства. З початку 2013
року сталися певні зміни, і найближчим часом розглядати�
муться важливі законодавчі документи. Зокрема, з 1 січня у
нас прийнята особлива програма, яка передбачає введення
в дію низки законодавчих актів, у тому числі кількох законів,
що можуть мати значний вплив на Земельний кодекс Украї�
ни. Насамперед, це закон, який врегулював проведення зе�
мельних аукціонів; важливим бачиться й набрання чинності
законом про розмежування державної й комунальної влас�
ності на землю; будуть реалізуватися також прострочені
процедури розпорядження землями.

Так склалося, що, скажімо, 6 грудня минулого року ми
мали справу з одним законопроектом щодо процедури на�
дання земельних ділянок сільськогосподарського призна�
чення, а вже 8 грудня розглядається і схвалюється новий за�
конопроект, який просто перекреслює попередній. У резуль�
таті такої неузгодженості маємо те, що маємо: люди, яким
було доручено відкоригувати Земельний кодекс, не спро�
моглися навіть розібратися в його тонкощах.

Сьогодні всі процеси, що мають відношення до землі (від�
ведення, надання, розпорядження нею, передача в оренду),
практично призупинені, насамперед тому, що виникли чис�
ленні колізії в законодавстві. Так, наприклад, на виконання за�
кону про розмежування земель державної й комунальної
власності, в Україні створене Державне агентство земельних
ресурсів, яке має розпоряджатися землями сільськогоспо�
дарського призначення для всіх потреб (так і записано). Від�
так, з самого початку 2013 року новостворений орган повинен
приймати всі організаційно�розпорядчі документи про надан�
ня земельних ділянок, про передачі землі в оренду тощо. За
станом на 30 січня таких документів ще ніхто не бачив. Поря�
док роботи Агентства не встановлений,хто чим має займати�
ся надалі � не визначено. Зокрема, незрозуміло, до кого по�
винні тепер звертатися громадяни, яким земля потрібна для
створення особистого чи фермерського господарства, або ті,
які мають землю та хочуть передати її в оренду.

Районні відділи земельних ресурсів не приймають тепер
жодних документів, посилаючись на відсутність чітких роз�

поряджень "згори", обласні управління перебувають у тако�
му ж підвішеному стані, очікуючи нового порядку, у якому
буде вже точно розписано, кому і що можна робити, а чого
не можна. Поки що відомо лише, що в цьому доленосному
документі, який має ось�ось народитися, буде передбаче�
но, що прохачі звертатимуться таки до райвідділів земель�
них ресурсів, а вже остаточні рішення щодо надання землі
сільськогосподарського призначення прийматимуться на�
чальниками обласних управлінь земельних ресурсів. А що ж
новостворене агентство? Схоже, що комусь дуже хочеться,
аби воно розпоряджалося всіма землями сільськогоспо�
дарського призначення, але досить своєрідно: агентство
має готувати необхідні документи, щоб потім передавати
землі до статутного капіталу Державного земельного банку.
Такий собі "хід конем". Проте для того, щоб цей механізм
запрацював, його творцям необхідно буде внести чимало
змін до чинного законодавства, зокрема, до Земельного ко�
дексу України та Закону про банки та банківську діяльність,
а також до низки інших чинних документів. Це може певною
мірою загальмувати вищеописаний проект.

Втім, повернімося до землі. Якщо комусь із вас буде не�
обхідно отримати землю для потреб фермерського госпо�
дарства чи орендувати її для особистого господарства, вам
тепер не потрібно буде звертатися до голови районної
держадміністрації; краще відразу адресувати свою заяву
начальнику обласного управління земельних ресурсів. Далі
буде видане розпорядження про підготовку необхідної доку�
ментації, а вже після узгодження проекту землеустрою буде
прийняте рішення щодо надання земельної ділянки. До речі,
районні й обласні чиновники ще свого щастя не відчули, адже
зміни до положень про їхні "контори" досі не внесені. Я вже не
кажу про безліч помилок у помісному земельному кадастрі,
коли земельні ділянки накладаються одна на одну, спричиню�
ючи суперечки і навіть ворожнечу між громадянами.

Тепер вам зрозуміло, чому заплановані нами комітет�
ські слухання мають сприяти якомога скорішому вирішен�
ню цих питань.

Кілька слів про землі, які перебувають в оренді, термін
котрої закінчується. Скажу відверто � орендарям буде
складно. Адже з 2008 року діє положення Земельного ко�
дексу, згідно з яким землі, вільні від забудови, державної чи
комунальної власності, можуть надаватися в оренду тільки
через аукціони, діяльність яких досі не була унормована. Те�
пер для неї створена необхідна законодавча і організаційна
база, тільки грошей на цю діяльність у Держбюджеті немає
ані копійки. Іншими словами, тепер вас не порятує вже го�
лова райдержадміністрації, який раніше міг пролонгувати
ваш договір оренди одноосібно, без жодного аукціону. На�
віть якщо ви вже обробили й засіяли орендовану землю, вам
доведеться пройти через аукціон. І справа навіть не в тому,
що його виграє той, хто запропонує більшу ставку орендної
плати, спровокувавши торг. На переможця може чекати гір�
ке розчарування, коли він дізнається, що середньо норма�
тивна грошова оцінка одного гектара, за проектом нової
постанови Кабміну, може скласти 19500 гривень, тож і заяв�
лена ним під час аукціону підвищена ставка орендної плати
може вилитися в кругленьку суму.

Як бачите, проблеми з земельним законодавством є, і
можете не сумніватися, що бюрократична тяганина навколо
них скінчиться не скоро.

Записав Володимир ЯРОШЕНКО 

НА СЬОГОДНІ ВСІ ПРОЦЕСИ, ЩО 
МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗЕМЛІ,

ПРАКТИЧНО ПРИЗУПИНЕНІ

18 січня фермери Полтавщини збиралися на об:
ласну конференцію щоб підвести підсумки річної
роботи, намітити цілі на 2013 рік та привітати кра:
щих хліборобів за їх тяжку селянську працю.

Звіт про роботу організації зачитав її голова Бурлака Ва�
силь Михайлович. Робота проведена цікава та різноманітна.
Насамперед це активна участь у організації допомоги фер�
мерам братніх областей, Дніпропетровської та Запорізької,
поля яких накрила засуха. Фермери зібрали та відправили
Дніпропетровцям 250 тон зерна та Запоріжцям � 80 тон. Ак�
тивну участь у цьому заході взяли голови наступних район�
них Асоціацій: Багачанської � Хорольський Борис Олек�
сандрович, Гадяцької � Олексенко Валерій Васильович, Гло�
винської � Бабко Тетяна Петрівна, Диканьської � Гавриленко
Олександр Миколайович, Кобилячиської � Шевченко Сергій
Миколайович, Миргородської � Галич Віктор Анатолійович,
Новосанжарської � Піддубна Валентина Іванівна, Полтав�
ської � Бурлака Галина Іванівна, Решетилівської � Писаренко
Іван Васильович, Семенівської � Корж Олександр Микола�
йович, Хорольської � Москалець Микола Михайлович.

Це і участь у організації та проведенні велопробігу "зі схо�
ду на  захід", який здійснював Микола Стрижак, директор Укр�
держфонду, участь у виставкових заходах у Сорочинцях та у
місті Києві (виставки "Агро�2012" та "Фермер України�2012").

Василь Михайлович зупинився і на проблемах, що
особливо турбують фермерів області. А це насамперед фі�
нансові питання та взаємовідносини з владою.  Якщо з
першим все гаразд � адже влада поставила вимогу � з кож�
ного гектара фермерської землі надати соціальну допомо�
гу в розмірі 50,0 грн. � і фермери її виконали. В цілому по
області фермерами було сплачено понад 10 млн. грн..
"добровільних" поборів.

А от з другим � важко. Кошти, передбачені державним
бюджетом для підтримки фермерських господарств в сумі
1 млн.449 тис. грн.. прийшлося виривати мало не сило�
міць. Дійшло навіть до проведення акції під стінами облас�
ного казначейства. Але вирвали, на відміну від багатьох ін�
ших областей де цього зробити не вдалося.

Але як кажуть фермери � бог з ними, не допомагають,
то хоча б не заважали. Але ж заважають, та ще й як. Інколи
і працювати за перевірками немає коли. От як у фермера з
Семенівського району � господарство сплатило податків
більш ніж на 200 тисяч гривень, так за це йому 58 перевірок
різноманітних "контролюючих" органів. 

В обговоренні виступу обласного голови прийняло
участь чимало фермерів. І що цікаво, з вуст кожного луна�
ли заклики про необхідність об'єднуватися та гуртуватися,
і в першу чергу через створення кооперативів.

Гостями конференції були представники Дніпропетров�
ських фермерів Микола Шапошников та Запорізьких Анато�
лій Довгань, які подякували за надану в тяжку годину допо�
могу та вручили відзнаки Полтавським колегам.

Михайло Данкевич

ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПОЛТАВСЬКИХ ФЕРМЕРІВ
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Уважаемые сельхозпроизводители.

Наше предприятие предлагает произвести модернизацию
рапсовых столов, жаток с установкой планетарного привода ре�
жущего аппарата, механизма быстрого среза, электрического
или гидравлического активного делителя рапса (для рапсового
стола). При этом наборе у Вас увеличится скорость резания в 2
раза, производительность при уборке рапса 40/50 га за смену.

Планетарный привод ножа предназначен для преобразования вра�
щательного движения шкива в возвратно�поступательное движение пол�
зуна соединенного с режущим аппаратом жатвенной части жатки. В плане�
тарном приводе используются планетарные передачи, которые обеспечи�
вают только продольное движение ножа в горизонтальной плоскости, тем
самым отсутствует вертикальная составляющая хода головки ножа (напри�
мер МКШ), что позволяет значительно снизить шум, вибрацию, нагрузки
на головку ножа, и увеличить скорость резания (максимальное количество
ходов на МКШ 360 ходов в минуту, а на МПН до 650 ходов в минуту).

Режущие сегменты изготовлены из высокопрочной легированной
стали с закалкой ТВЧ до твердости 54…56 HRC. Применение укрупнен�
ного зуба в зоне резания, наряду с уменьшением угла атаки, позволяет
получить острозаточенный профиль зуба, что значительно снижает уси�
лие резания, предотвращает забивание ножевого створа, обеспечивает
плавность работы.

Режущий аппарат с использованием штампосварных пальцев�
противорезов используется практически для всех культур и особенно
хорош при уборке высоко влажных, полеглых культур в сложных клима�
тических условиях. Эффективность режущего аппарата быстрого среза
превышает существующие аналоги на 30% по производительности.

также предлагаем:

: жатки для уборки подсолнечника ЖСН 6; ЖСН7,4; ЖСН9,1; 
: жатки валковые прицепные  ЖВП 4,9; ЖВП6,4 с планетарным приводом;
: жатки валковые навесные  ЖВН 6М;
: жатки для уборки кукурузы КМС 6; КМС8;
: рапсовые столы с электро и гидроприводом;
: активные делители рапса;
: платформы подборщики.

Предлагаем свои услуги по ремонту и модернизации
рапсовых столов, жаток.

УЧАСНИКИ ЕКСПОЗИЦІЇ ДО З'ЇЗДУ ФЕРМЕРІВ

Частное предприятие производственная фирма "Агротех" предлагает селекционным станциям, фер�
мерским хозяйствам, элеваторам, ХПП, комбикормовым заводам, мелькомбинатам и всем, кто занимается
переработкой зерновых культур, безрешетную аэродинамическую машину "Алмаз", для получения высоко�
качественного посевного материала и продовольственного зерна, повышения урожайности до 30�35%.

В машину "Алмаз" воплощен новый способ сепарации, базирующийся на принципах струйной техни�
ки, и частично, законах аэродинамики, который позволяет сепарировать исходный материал по удельно�
му весу с высокой точностью. Функции, которые выполняют машины, стоящие в одной технологической
линии, как отечественного,  так и зарубежного производства в количестве до3� 4 единиц, � все воплоще�
ны в машину "Алмаз". Машина способна за один проход очистить и выделить семена по удельному весу в
самостоятельные фракции, в первую попадают тяжелые примеси (камни, склероции), во 2�ю и 3�ю�семе�
на с наибольшим, в 4�ю и 5�ю � с наименьшим удельным весом.

Машина "Алмаз" способна перерабатывать как мелкосемянные культуры (люцерна, мак, рапс), так и
овес, ячмень, пшеницу, кукурузу, горох и многие другие культуры и сыпучие материалы.

Машина "Алмаз" имеет такие преимущества:
� не травмирует зерно;
� низкий уровень энергопотребления (от 1,2 до 37,25 кВт, в зависимости от произво�
дительности машини);
� надежность и долговечность благодаря простоте конструкции (отсутствие кинемати�
ческих схем и точек смазки);
� не нуждается в профилактическом обслуживании;
� способна перерабатывать продукцию любой влажности и загрязненности;
� высокая экономичность в эксплуатации (машины не требуют  дорогого обслужива�
ния, подбора и замены решет под каждую культуру, длительной очистки после каж�
дой культуры, окупаемость за сезон работы).

Машины "Алмаз" имеют высокие технологические возможности. Они способны:
� разделить смесь пшеницы и ячменя (до 60% за один проход);
� отобрать горох, поврежденный брухусом;
� отделить гнилую кукурузу от здоровой (сухую);
� при сепарации зерна в воздушном потоке одновременно подсушивать его (до 2% за проход);
� выделить из общей массы наиболеее жизнеспособные (биологически ценные) и продуктивные зерна;
� повысить классность зерновой массы ( отбирая фуражную фракцию и доводя до кондиций товарного зерна);
� работать как рассев на крупзаводах.

Засевая поля семенным материалом, полученным из средней части колоса, початка или шляпки под�
солнуха, а так же без зерновых и сорных примесей, вы экономите гербициды, горюче�смазочные матери�
алы, моторесурсы, зарплату и  повышаете урожайность на 30�35%. Машина "Алмаз" � это уникальная раз�
работка, которая не имеет аналогов.

Модель МС:4/2 МС:10/5 МС:20/10 МС:40/20 МС:50/30 МС:70

Производительность при
подготовке товарного зерна

4 т/ч 10 т/ч 20 т/ч 20 т/ч 50 т/ч 100 т/ч

Производительность на посевном
материале 

2 т/ч 5 т/ч 10 т/ч 20 т/ч 30 т/ч 70 т/ч

Потребление электроэнергии 1,2
кВт/час

4,25
кВт/час

7,75
кВт/час

11,25
кВт/час

15,25
кВт/час

37,25
кВт/час

Масса 150 кг 350 кг 570 кг 800 кг 1100 кг 1450 кг

Габариты:   Ширина 600 мм 850 мм 1130 мм 1800 мм 2200 мм 2315 мм

Длина 1570 мм 2000 мм 2000 мм 2000 мм 2000 мм 2500 мм

Высота 1560 мм 2350 мм 2450 мм 2450 мм 2450 мм 2770 мм

Цена 22 000 грн. 39 600 грн. 60 500 грн. 80 300 грн. 93500 грн. 115000 грн

За даними Держкомстату у 9233 господарів
землі від 1 до 10 га в кожного � це 25% від загаль�
ної кількості фермерських земель. У 22238 госпо�
дарствах � від 20 до 100 га. Це 59,7%.

3912 господарств мають 100�500 га, 1013 �
500�1000га, а 858 � 1000�4000 гектарів і більше.

Ці 858 господарств після початку земельної та
аграрної реформ організувалися на базі колишніх
колгоспів та радгоспів, уклали договори з пайови�
ками на оренду землі і майна, зберегли основні
виробничі фонди і об`єкти соціально�економічно�
го комплексу не порушили, а удосконалили колек�
тивну організацію ефективного використання
землі як основного виробничого капіталу, зберег�
ли висококваліфіковані кадри механізаторів, тва�
ринників і спеціалістів, проводять за результатами
праці високу оплату і протягом всіх років допома�
гають розвиватися населеним пунктам, у яких ді�
ють фермерські господарства.

Ці господарства забезпечують врожайність
зернових культур на рівні 45�50 і більше ц/га.
Вони добиваються високих врожаїв кормових
культур. Надій молока від корови в цих госпо�
дарствах � 4,5�6 тис кг.рік.

За 2000�2010 рр. 858 фермерських госпо�
дарств по виробництву зернобобових і технічних
культур забезпечили 54% всього валового збору
зерна від усіх інших господарств.

Рентабельність таких господарств становила
27�35%

Фермерські господарства з 1�10 га та 20�100
га землі � це 84% господарств,які майже зовсім
не мають високопродуктивної техніки, яким не
вистачає кредитів, яким майже не допомогає
держава. Ці малі фермерські господарства у
2010 р. виростили зернових культур по 8�10 ц/га,
кукурудзи �11�17 ц/га, соняшнику � 4�9 ц/га, цук�
рових буряків �50�128 ц/га.

Фермерські господарства у 2010 р. продали
державі м'яса � 39,6 тис. т., молока � 88,9 тис.т,
яєць � 78 млн.шт., вовни� 128 т, цукрових буряків

� 671 тис.т, зернових �3,7 млн.т.  Валової продук�
ції вироблено на 5 млрд.грн.

Землі у фермерських господарствах за 15 ро�
ків збільшилося у 6 разів. 

Врожайність з одного гектара на полях фер�
мерів в 2005�2010 рр. порівняно з 1990 р. змен�
шилася: зернобобових � на 13 ц/га, озимої пше�
ниці � на 12, кукурудзи � на 13, проса � на 6, греч�
ки � на 5, цукрових буряків � на 34 і насіння со�
няшнику � на 3,7 ц/га порівняно з 1990 роком, ко�
ли ця земля була в колгоспах і радгоспах.Так, на
1 січня 2010 р. забезпеченість фермерських гос�
подарств (за даними держстатистики) була така:
0,8 трактора на одне господарство, за 5 років
(2005�2010 рр.) куплено 1 трактор на 30 госпо�
дарств, зерновий комбайн один на 4 господарс�
тва, кукурудзозбиральний � один на 100 госпо�
дарств, буряковий � один на 40 господарств, сі�
валка зернова � одна на 2 господарства, жатка
валкова � одна на 80 господарств, а якщо відок�
ремити техніку великих 858 фермерських госпо�
дарств,� тоді забезпеченість малих ферм змен�
шиться ще в 10�20 разів.

За 10 років (2000�2010 рр.) зовсім  не засіва�
лися у фермерських господарствах8,5 млн. га
ріллі.Це означає, що 2 роки з 10 не засівалася
найкраща земля в Україні. Ця кількість ріллі до�
рівнює її кількості в 11 областях: Чернігівській,
Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рів�
ненській. Київській, Львівській, Івано�Франків�
ській, Закарпатській, Житомирській і Волинській
разом узятих.

Таке неефективне використання ріллі приз�
вело до недоодержання фермерами більш як 9
млрд. грн.. валової продукції сільського госпо�
дарства. За останні п'ять років (2005�2010 рр.)
виробництво продукції у фермерських госпо�
дарствах становило, в середньому, 4,5 млрд.
грн.. на рік.

За матеріалами сайту http://zet.in.ua

НА ПРИКАРПАТТІ ЗРОСТАЄ 
КІЛЬКІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ

На 1 липня 2012р. в Закарпатській області нараховувалось 567 фермер�
ських господарств проти 563 торік на відповідну дату. Їх частка у вироб�
ництві валової продукції сільського господарства всіх товаровиробників у
2011 р. складала 2,5 %.

Переважаючим у  діяльності є рослинництво, частка якого у загально�
му виробництві у 2011р. склала 89 %.  

Як повідомляє головне управління статистики в області, найбільша
кількість фермерів у Рогатинському (84), Тисменицькому, Галицькому,
Тлумацькому, Тисменицькому, Верховинському (59�54), найменша � у До�
линському (10), Рожнятівському (13), Богородчанському (17) районах.

Для ведення виробничої діяльності фермерські господарства мають у
користуванні 26,5 тис.га сільськогосподарських угідь, у т.ч 25,2 тис.га ріл�
лі, що в порівнянні з 1 липня 2011р. більше на 1,5 тис.га та на 1,7 тис.га
відповідно. В середньому на одне господарство припадає 46,8 га сіль�
ськогосподарських угідь, у т.ч. 44,5 га ріллі.

У територіальному розрізі фермерські господарства мають різну за�
безпеченість землею. Якщо у Городенківському районі на одне фермер�
ське господарство припадає в середньому 138,7 га сільськогосподар�
ських угідь, у Коломийському � 100,6 га, у Рогатинському � 73,3 га, то у До�
линському, Косівському, Рожнятівському, Надвірнянському та Верховин�
ському � 8,4�10,8 га.

У загальній кількості фермерських господарств області 44 % тих, у ко�
го площа земельних наділів не перевищує 10 га, у 27 % � складає 10,1�50
га. Площу сільськогосподарських угідь більше 50 га мають 11 % фермерів,
з яких лише у 6 господарствах вона складає понад 1000 га.

Посіви сільськогосподарських культур у 2012р. фермери провели на
площі 25,3 тис.га проти 21,7 тис.га торік, з яких дві третини відведено під
зернові культури, майже чверть � під технічні (з них майже половина під рі�
паком), 6,5 % � під кормові культури, на картоплю та овочі припадає 2,1 %
площ. Порівняно з 2011р. фермерськими господарствами розширено по�
сіви зернових культур, технічних, картоплі та овочів.

Найбільші площі засіяли фермери в Рогатинському (6,8 тис.га), (Горо�
денківському 6,2 тис.га), Снятинському (5,1 тис.га) районах.

У 2011р. фермерські господарства від реалізації продукції сільського
господарства власного виробництва та надання послуг у рослинництві та
тваринництві отримали 14,8 млн.грн. прибутку, рівень рентабельності
склав 14,1%.

За інформацією Облстату

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬГОСПУГІДЬ
ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ
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Про українських виноробів та їх високоякісну продукцію
знають далеко за межами нашої країни. Навіть не будемо
дізнаватися чи насправді був у Миколи Халупенка, виногра:
даря з Херсонщини, в гостях відомий французький актор та
власник виноградників Жерар Депард'є. Достатньо того, що
його продукцію цінують багато прихильників натуральних
вин. А скільки фермерів та приватників вирощують виног:
рад та виробляють неповторні сорти вин на Закарпатті? В
одного лише фермера Карло Шоша з Берегівського району

їх понад 30. У своїй діяльності сім'я старається підтримува:
ти славу берегівських виноробів, виготовляючи традиційні
для краю білі та червоні вина. У підвалі сім'ї Шош можна
скуштувати всесвітньо відомі вина Каберне, Совіньон, Шар:
доне, Рислінг, Мерлот та Опорто, а також улюблене вино
для дам : десертний Мускат Оттонель. Але, на жаль, раху:
ватися справжніми виробниками вин більшість господарств
не має можливості. Що цьому заважає, в чому проблема.
Спробуємо розібратися в цій колізії з правової точки зору.

Перш за все, слід визначитись із певним понятій�
ним апаратом і особливо з приводу продукту, про
який іде мова. Згідно із визначенням Закону України
"Про виноград і виноградне вино", вино � це алко�
гольний напій, вироблений з винограду, міцність яко�
го набувається внаслідок спиртового бродіння роз�
душених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виго�
товлення вин кріплених � підвищується шляхом дода�
вання спирту етилового.

У відповідності до норм Закону України "Про дер�
жавне регулювання виробництва і обігу спирту етило�
вого, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів", виробництво алкогольних напоїв
та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами гос�
подарювання незалежно від форм власності за умови
одержання ліцензії. Разом з тим, у преамбулах згада�
них законів зазначається, що їх дія не поширюється
на виробників домашнього вина, призначеного для
власного споживання. А дія закону про регулювання
виробництва та обігу спирту також не поширюється
на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випад�
ків, передбачених цим Законом.

На підставі цього можна дійти висновку, що вироб�
ництво та реалізація вина не для власного споживання
підлягає ліцензуванню. Більше того, в такому випадку
навіть сам процес виноградарства (не виноробства)
також підлягатиме певному законодавчому регулю�
ванню з точки зору дотримання встановлених вимог
щодо місця посадки виноградників тощо…

Загалом законодавством передбачено
ліцензування трьох видів діяльності: ви�
робництво, оптова торгівля та роздрібна
торгівля алкогольними напоями. Одразу
зазначимо, що особа, яка виробляє вино
не для власного споживання, а для прода�
жу, має отримати ліцензію на виробниц�
тво, і, до того ж, зареєструватись суб'єк�
том підприємницької діяльності. Вартість
такої ліцензії порівняно невелика � 780
грн. у рік (на даний час), а ліцензія вида�
ється на 5 років.

Щодо запитання про ліцензії на оптову
та роздрібну торгівлю, то відповідь на ньо�
го не така однозначна, як у випадку з ви�
робництвом. Згідно із законодавчими виз�
наченнями, роздрібна торгівля вином � це
продаж безпосередньо громадянам та ін�
шим кінцевим споживачам для їх особисто�
го некомерційного використання, у тому
числі на розлив у ресторанах, кафе, барах,

інших суб`єктах господарювання громадського харчу�
вання. Виходить, що для реалізації вина кінцевим спо�
живачам, окрім ліцензії на виробництво, слід також
мати ліцензію на роздрібну торгівлю (якщо тільки мова
не йде про торгівлю винами столовими).

Отже, яким саме видом займатись � вирішувати
виробникам. Вартість оптової ліцензії становить до�
сить "відчутну" суму � 500 000 грн. в рік (крім сидру та
перрі (без додання спирту)), а на торгівлю сидром та
перрі (без додання спирту) � 780 грн. на рік. 

Також у загальному вигляді додамо, що виробники
алкоголю (у тому числі вина) підлягають обов`язковій
атестації на відповідність вимогам щодо забезпечен�
ня життя та здоров`я людей, охорони навколишнього
природного середовища, а також відповідність сані�
тарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.
У свою чергу, алкогольні напої підлягають підтвер�
дженню відповідності в законодавчо регульованій
сфері шляхом сертифікації. Таким чином, виробниц�
тво вин підлягає ліцензуванню незалежно від обсягів
виробництва та виду вина, окрім випадків виробниц�
тва вина особою для власних потреб. 

Недотримання таких законодавчих вимог тягне за
собою відповідальність у доволі значних розмірах.
Так, за виробництво алкогольних напоїв без ліцензії
встановлений штраф у розмірі 200% вартості таких
напоїв, але не менш ніж 8500 грн. За здійснення опто�
вої або роздрібної торгівлі також стягуються 200%

вартості продукції, але не менш ніж 8500 грн. � для оп�
ту та 1000 грн � для роздрібної торгівлі. 

Що стосується більш конкретних питань про лега�
лізацію вже існуючого виробництва та виходу на ри�
нок, то ці питання значною мірою залежать від тих чи
інших реальних обставин, а тому підлягають з'ясуван�
ню і вирішенню в окремому порядку.

Вартість ліцензії на роздрібну торгівлю становить
на даний час (крім сидру та перрі (без додання спир�
ту) � 8000 грн. на кожний окремий касовий апарат
(книгу обліку), що знаходиться у місці торгівлі; а на те�
риторії сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у
межах території міст, � 500 грн. Плата за ліцензію на
роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання
спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі
незалежно від його територіального розташування.

Водночас під оптовою торгівлею розуміється ді�
яльність із придбання і відповідного перетворення
товарів для наступної їх реалізації суб`єктам госпо�
дарювання роздрібної торгівлі іншим суб`єктом гос�
подарювання. 

Відзначимо також, що поняття оптової і роздрібної
торгівлі нерозривно пов'язані із поняттями первинно�
го і вторинного виноробства. Підприємства первинно�
го виноробства � це підприємства, які здійснюють пе�
реробку винограду, виробництво виноматеріалів, сус�
ла або соку консервованого, концентрату виноградно�
го соку, займаються витримкою виноматеріалів, а та�

кож утилізацією відходів виноробства, а
підприємства вторинного виноробства �
підприємства, які займаються витримкою,
дообробкою виноматеріалів та розливом
вин, або тільки розливом вин у посуд відпо�
відно до нормативних документів. При цьо�
му, суб`єкти первинного виноробства мо�
жуть здійснювати поставку виноматеріалів
суб`єктам вторинного виноробства без лі�
цензії на оптову торгівлю.

Тож і виходить, що невеликі господарс�
тва, які мають можливість виробляти висо�
коякісні та різноманітні вина не мають мож�
ливості здолати півмільйонний ліцензійний
бар'єр. А всі намагання привернути увагу
наших законодавців до цієї проблеми та
ліквідувати не рівні умови для великих та
дрібних виробників натикаються на потуж�
не "спиртове" лоббі. Як результат � засилля
іноземної продукції та дешевої сурогатної.

Михайло Кузьменко

На ринку вина давно вже існують  нерівні умови
конкуренції, оскільки фермерські та невеликі винороб�
ницькі підприємства, які самі вирощують виноград, не
мають можливості платити високу вартість двох
обов'язкових ліцензій (на  виробництво і оптову тор�
гівлю) для здійснення повного циклу. Про це говори�
лося на нараді в Державній службі України по питаннях
регуляторної політики і розвитку підприємництва, на
якому обговорювалися проблеми виноробницької га�
лузі України.

"У числі таких підприємств виявилися більшість
суб'єктів господарювання, що займаються виногра�
дарством і виноробством, середня площа виноградни�
ків яких складає 54 гектари, тому багато фермерів ви�
мушено було взагалі відмовитися займатися виногра�
дарством і виноробством", � сказав перший заступник
генерального директора Корпорації "Укрвинпром"
Володимир Кучеренко. Нагадаємо, сьогодні оплата
за ліцензію на право оптової торгівлі для всіх вироб�

ників виноробної продукції складає 500 тис. грн. в рік.
В той же час, представники Міністерства еконо�

мічного розвитку і торгівлі України в цілому підтрима�
ли даний законопроект, але висловили думку, що в
разі відміни ліцензії або зниження її ціни бюджет краї�
ни на первинному етапі втратить 1,5 млн. грн. У свою
чергу, Мінагрополітики стверджує, що відміна ліцензії
дасть можливість розвитку галузі, і за рахунок інших
податків і зборів бюджет отримає 4 млн. грн.

Корпорація "Укрвинпром" звернулася в Держком�
підприємництва України з проханням підтримати
проект Закону, розроблений Мінагрополітіки Украї�
ни, "Про внесення змін до Закону України "Про дер�
жавне регулювання виробництва і обігу спирту ети�
лового, кон'ячного і плодового, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів". Згідно з цим законопроектом,
підприємства платитимуть 0,15 грн. за 1 л задекла�
рованого виробництва річного об'єму продукції. При
цьому загальна сума оплати не повинна перевищува�

ти 500 тис. грн. незалежно від обсягів виробництва.
На нараді були присутні представники Державної

служби України по питаннях регуляторної політики і
розвитку підприємництва, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної по�
літики і продовольства України, Державної інспекції
сільського господарства, представники винороб�
ницької галузі. Було прийнято рішення підтримати
проект закону з врахуванням зауважень Держпідпри�
ємництва і представників виноробної галузі.

Зі свого боку в Державній службі України по питан�
нях регуляторної політики і розвитку підприємництва,
Мінагрополітіки України, разом з представниками біз�
несу, вивчать питання про можливість повної відміни
плати за ліцензію на оптову торгівлю для виробників
виноробної продукції з метою підвищення конкурен�
тоспроможності вітчизняних виробників в цій області.

За інформацією прес:служби "Укрвинпрому"

ЛІЦЕНЗІЮ НА ОПТОВУ ТОРГІВЛЮ ВИНОМ НЕОБХІДНО СКАСОВУВАТИ
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СИЛЬНИЙ ПОГРОЖУЄ ПАЛЬЦЕМ…
Відома народна приказка "Сильний погрожує

пальцем, а слабкий � кулаком" особливо справедли�
ва, коли йдеться про сучасну зброю індивідуального
користування. Вже одного усвідомлення того, що в
руках вашого опонента може опинитися пістолет
або гвинтівка, може виявитися достатнім, щоб стри�
мати вашу агресію. Разом із тим, помічено, що існує
взаємозв'язок між демократією і озброєнням насе�
лення. Переконливий доказ � Швейцарія, котра зай�
має перше місце в Європі за кількістю зброї на душу
населення, бо ледь чи не в кожній сім'ї є або пісто�
лет, або гвинтівка з оптичним прицілом. Справа в
тім, що за давньою національною традицією, кожний
дорослий швейцарець є оборонцем країни і зо�
бов'язаний володіти щонайменше однією одиницею
бойової вогнепальної зброї. Але це жодним чином
не позначилося на злочинності в країні: в "озброєній"
Швейцарії убивств із використанням вогнепальної
зброї майже вдвічі менше, ніж у сусідньому "беззброй�
ному" Люксембурзі. І це при тому, що за всіма інши�
ми характеристиками (політичними, економічними,
етнічними і т. д.) обидві країни практично ідентичні. 

То, зрештою, хто відповість на запитання: пот�
рібна пересічній людині зброя чи ні? 

Американські фахівці з  найбільшої громадської
організації, що об'єднує власників вогнепальної
зброї � Національної Стрілецької Асоціації � НСА
(National Rifle Association) і традиційно лобіює інте�
реси прихильників зброї, наводять такий головний
аргумент: убиває не зброя, а людина, і необхідно
боротися зі злочинністю, а не зі зброєю.  За даними
НСА, легальні продажі вогнепальної зброї і рівень
злочинності пов'язані зовсім не так, як вважають
прихильники заборон, � чим більше на руках у насе�
лення вогнепальної зброї, тим менше насильниць�
ких злочинів відбувається в цьому районі (згідно з
дослідженнями фахівців з Університету Чикаго,
вбивств у "озброєних" районах відбувається майже
на 10% менше, ніж у середньому по країні).

Між іншим, більшість злочинців використовує
нелегальну зброю. За даними дослідницької органі�
зації Handgun Control, приблизно половина амери�
канських злочинців мала зброю, отриману незакон�
ним шляхом, у 25% випадків ця зброя була завезе�
на в країну контрабандним шляхом. Дослідження,
проведені Національним Інститутом Правосуддя,
показали, що тільки 2% злочинців купили свою
зброю у звичайному збройовому магазині.

Втім, за словами фахівців, злочинець завжди
знайде знаряддя для свого злочину. Це може бути
що завгодно � від олівця до кухонного ножа. Все за�
лежить від техніки їх застосування. То що ж робити �
заборонити користування цими предметами, та ще
додати до них кілька тисяч найменувань широко
вживаних речей, чи виховувати у громадян культуру
володіння зброєю? Відповідь відома…

ЯК СТАТИ ВЛАСНИКОМ ЗБРОЇ?
Ми не мали на меті дати вичерпні відповіді на всі

правові питання, що можуть виникнути під час прид�
бання зброї чи користування нею. Це � прерогатива
спеціалізованих видань і правоохоронних органів.
Можна лише зауважити, що Україна поки що не має
досконалого законодавства про зброю та права
громадян на володіння нею. Але це не означає, що
ми живемо в якомусь анархічному просторі, де нічо�
го не можна і все можна. Досить нагадати, що, згід�
но з Законом України "Про право власності на окре�
мі види майна", придбати мисливську гладкостволь�
ну зброю можуть громадяни, які досягли 21�річного
віку, а мисливську нарізну зброю (для промислових
цілей) � громадяни, яким вже виповнилося 25 років.
Придбати холодну або ж пневматичну зброю мають
право громадяни після 18 років. 

Слід зазначити, що вже тепер міліція справно
вирішує будь�які питання приватного володіння
зброєю, дотримуючись вимог відповідної відомчої
інструкції. Ми не будемо наводити навіть довже�
лезну назву цього унікального зразка бюрократич�
но�епістолярного жанру, створеного на зламі сто�
літь. Нагадаємо лише, що саме цей документ регла�
ментує всі питання, пов'язані з легальним придбан�
ням зброї у власність громадян.

Так, наприклад, для придбання та реєстрації
мисливської гладкоствольної зброї у загальному
випадку до органу дозвільної системи МВС за міс�
цем проживання майбутнього власника зброї мають
бути подані такі документи: 

� письмова заява щодо видачі дозволу на ім'я
керівника органу внутрішніх справ;

� заповнена картка�заява встановленого зразка;
� медичний висновок лікувального закладу про

відсутність протипоказань, що перешкоджають отри�
манню дозволу на придбання зброї (форма 127�обл.); 

� сертифікат з висновками психіатричного та
наркологічного огляду;

� довідка з проходження курсу вивчення мате�
ріальної частини зброї, правил поводження з нею
та застосування;

� поліс обов`язкового страхування цивільної від�
повідальності за шкоду, яка може бути заподіяна тре�
тій осіб внаслідок володіння вогнепальною зброєю; 

� платіжне доручення та квитанція установи бан�
ку про сплату мита за видачу такого дозволу; 

� три фото розміром 3x4 см; 
� паспортні дані власника зброї; 
� відомості щодо наявності  умов для зберігання

зброї (сейф).
Що стосується придбання пристроїв вітчизня�

ного виробництва для відстрілу набоїв, спорядже�
них гумовими чи аналогічними металевими снаря�
дами несмертельної дії, то тут в процесі видачі доз�
волу потрібна участь ще деяких органів. 

Кількість зброї, яку можна придбати, закон не
обмежує, проте зобов'язує власника забезпечити її
належну охорону. Наприклад, якщо ви придбали
три й більше одиниць вогнепальної, пневматичної
зброї або арбалетів, то вам обов'язково знадобить�
ся не тільки сейф: квартира чи приватний будинок,
де буде зберігатися ваш домашній арсенал, повин�
ні бути обладнані охоронною сигналізацією. І го�
ловне � всю придбану зброю потрібно зареєструва�
ти в органах внутрішніх справ за місцем проживан�
ня упродовж десяти днів з моменту придбання.

Володимир ЯРОШЕНКО

АСПЕКТИ ЛЕГАЛЬНОГО
ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ
Колись хоробрі українці були козаками і відтак мали озброєння. Але сплинули

роки, змінився світ, а головне � суспільна свідомість. Справжні козаки були лицаря�
ми, ревно вдосконалювали свою фізичну форму, розвивали культуру бойових мис�
тецтв, хоча шаблею й пістолетом володіли майстерно. Вони були завжди готовими
до чесного поєдинку, але навіть сама думка про постріл у спину свого опонента бу�
ла їм огидною. Нині інші часи, і  місце зброї в житті людини теж інше. Яке саме? 

Вогнепальна, пневматична, холодна (арбалети) зброя, що нале�
жить окремим особам, має зберігатися в місцях постійного прожи�
вання власників у міцних, з надійними замками дерев'яних шафах
або металевих ящиках, спеціально виготовлених для зберігання
зброї, в розібраному, розрядженому стані, зі струшеними курками,
окремо від бойових припасів. У разі виникнення реальної загрози, з
метою відвернення протиправного насильницького проникнення в
житло, захисту особистого життя та життя інших громадян вогне�
пальна зброя може зберігатися в зібраному стані (в період загрози).
Дозволяється, за погодженням з територіальними органами внутріш�
ніх справ, зберігати зброю в дачних будинках у період проживання
там громадян, власників зброї. До зброї не повинні мати доступ сто�
ронні особи і, особливо, діти.

У виняткових випадках допускається з дозволу органів внутріш�
ніх справ тимчасове зберігання зброї, без права її використання, в
іншого дорослого члена сім'ї або найближчого родича, а в разі їх
відсутності � в інших громадян на час тривалого (понад три місяці)
відрядження, перебування на військових зборах або проходження
власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при
дотриманні встановлених правил її зберігання. На період тимчасо�
вого зберігання зброї особі, яка прийняла її на зберігання, органи
внутрішніх справ видають дозвіл з позначкою "на тимчасове збері�
гання без права користування".

Під час перенесення або перевезення всіма видами транспорту
вогнепальна, пневматична, холодна (арбалети) зброя має бути за�
чохленою, у розрядженому, розібраному стані (якщо це можливо).
У всіх випадках під час перенесення або і перевезення вогнепаль�
ної зброї власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органів внут�
рішніх справ на право її зберігання і носіння. З метою самозахисту
від злочинних посягань зброя молов перевозитися в зібраному
стані, розрядженою.

У всіх випадках, перенесення та перевезення такої зброї спуско�
ві гачки повинні бути замкнені курковими замками безпеки.

(Витяг з Інструкції МВС України № 622 від 21.08.98р.)

КоАП Стаття 174. Стрільба з вогнепальної, холодної
метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в
не відведених для цього місцях з порушенням встановле�
ного порядку.

Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної
зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с
в населених пунктах і в не відведених для цього місцях, а також у
відведених місцях з порушенням встановленого порядку � тягне за
собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів
або без такої.

КоАП Стаття 190. Порушення громадянами порядку
придбання, зберігання, передачі іншим особам або прода�
жу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї.

Придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж
громадянами вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холод�
ної, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю
польоту кулі понад 100 м/с без дозволу органів внутрішніх справ �
тягнуть за собою накладення штрафу від 0,15 до 0,25 неоподаткову�
ваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових
припасів або без такої.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адмі�
ністративному стягненню за одне з порушень, передбачених части�
ною першою цієї статті, � тягнуть за собою накладення штрафу від
0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з кон�
фіскацією зброї.

КоАП Стаття 191. Порушення громадянами правил
зберігання, несіння або перевезення вогнепальної, холод�
ної пневматичної зброї і бойових припасів.

Порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогне�
пальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також
пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі
понад 100 м/с і бойових припасів громадянами, які мають дозвіл
органів внутрішніх справ на зберігання зазначеної зброї, � тягне за
собою накладення штрафу від 0,15 до 0,25 неоподатковуваного мі�
німуму доходів громадян з сплатним вилученням зброї і бойових
припасів або без такого.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано ад�
міністративному стягненню за одне з порушень, передбачених час�
тішою першою цієї статті, � тягнуть за собою накладення штрафу від
0,25 до 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з кон�
фіскацією зброї і бойових припасів або без такої.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ,
НОСІННЯ АБО 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗБРОЇ



№ 1�2 (299�300)

1�31  СІЧНЯ 2013  року 9

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 044:501:78:23, 044:501:78:24 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

Відповідно з чинним карним законодавством України
"Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від
можливості уникнути посягання або звернутися за допомо:
гою до інших осіб або органів влади".

Кримінальним кодексом необхідною обороною визнаються дії,
вчинені з метою захисту інтересів або прав особи, яка захищається,
або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно не�
безпечного посягання шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, як�
що такі дії були зумовлені потребою негайного відвернення чи припи�
нення посягання.

Не є злочином застосування зброї або будь�яких інших засобів або
предметів, незалежно від наслідків, якщо воно здійснене для захисту
від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, відвернення про�
типравного насильницького проникнення в житло або інше приміщен�
ня, або якщо особа, що здійснює захист, не могла внаслідок переляку
або сильного душевного хвилювання, викликаного суспільне небез�
печними діями, оцінити відповідність захисту характеру посягань. Дії
потерпілого або інших осіб, які захищаються, спрямовані на затриман�
ня порушника безпосередньо в момент посягання � прирівнюються до
необхідної оборони.

Правила про необхідну оборону розповсюджуються на випадки
застосування технічних засобів або пристроїв для захисту від нападу
при умові, що такі засоби або пристрої не створювали небезпеки для
інших осіб, які не брали участі в нападі.

Оборона признається необхідною і, значить, правомірною при на�
явності наступних умов:
а) вона допускається лише проти суспільне небезпечного посягання;
б) посягання повинне бути дійсним і наявним.
в) захист повинен бути здійснений шляхом спричинення шкоди тільки
тій особі, яка посягає і не може бути направлена проти інших осіб;
г) оборона допускається лише для захисту державних, суспільних або
особистих (своїх або чужих) інтересів, що охороняються законом;
д) захист не повинен перевищувати меж необхідності.

Захист допустимий не тільки проти суспільне небезпечних дій, що є
одночасно і протиправними, але і проти таких посягань, які об'єктивно є
суспільне небезпечними, хоч і не розглядаються карним законодавством
як злочинні, наприклад, захист від нападу психічно хворої особи.

Недопустима оборона проти законних дій посадових осіб, що охо�
роняють громадський порядок. Необхідна оборона допустима лише
проти явно злочинних дій "осадових осіб (наприклад, при перевищенні
ним влади Із застосуванням насильства). Не може бути визнана необ�
хідною оборона від дій, які в силу своєї незначності не є суспільне небез�
печними (наприклад, вбивство або спричинення тілесних пошкоджень
неповнолітньому при спробі зірвати яблуко в чужому саду).

Дійсним признається лише таке посягання, яке існувало реально а
не в уяві особи, що обороняється.

Посягання признається наявним, якщо воно вже почалося або ко�
ли інтереси особи, що обороняється були поставлені в безпосередню
небезпеку. Ось чому стан необхідної оборони в наявності не тільки в
тому випадку, коли той, що нападав пустив в хід зброю, але і тоді, ко�
ли він ним лише загрожував.

Особа, що зазнала нападу, має право активно захищатися і не зо�
бов'язана ухилятися від нападу шляхом втечі. Право на необхідну обо�
рону не залежить від того, чи мала особа, що обороняється можли�
вість втекти від тих, хто на нього нападав.

Завжди важливе значення має рішення законодавця про визнання
правомірним застосування зброї або інших засобів захисту у випад�
ках, коли особа, що захищається не могла внаслідок переляку або
сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечними
діями оцінити відповідність захисту характеру посягань. Нинішня ре�
дакція даної стати КК виключає наявність складу злочину і, отже, кар�
ну відповідальність.

Найважливішою умовою правомірності необхідної оборони є ви�
мога, щоб вона не перевищувала меж необхідності. Перевищенням
меж необхідної оборони, згідно закону, признається невідповідність
захисту характеру і небезпеці посягання.

Перевищення меж необхідної оборони може виявлятися в застосу�
ванні таких засобів і методів захисту, які явно не викликалися ні ха�
рактером нападу, ні реальною обстановкою і без необхідності заподія�
ли особі., що нападала, тяжку шкоду.

При відбитті уявного посягання буде так звана уявна оборона, тоб�
то захист від реально неіснуючого посягання (скажемо, постріл в лю�
дину, по помилці прийнятого за грабіжника). Потрібно мати на увазі,
що уявна оборона виключає карну відповідальність лише в тих випад�
ках, коли всі обставини подій давали достатньо підстав вважати особі,
що застосувала засоби захисту, що мало місце реальне посягання, і
вона не усвідомлювала помилковості свого припущення.

Разом з тим, в тих випадках, коли при уявній обороні особа заподі�
яла потерпілому шкоду, що явно перевищує межі допустимої шкоди в
умовах відповідного реального посягання, вона підлягає відповідаль�
ності, як за перевищення меж необхідної оборони.

Дії, що були актом помсти, самочинною розправою, не можуть роз�
глядатися як скоєні в стані необхідної оборони. На практиці це може
виявлятися в наступному: особа зазнає посягання, але замість необ�
хідної оборони використовує це посягання для маскування розправи з
тим, хто посягає. Це так званий привід оборони. Необхідна оборона пе�
редбачає спрямованість наміру особи, що обороняється на захист.

ПОНЯТТЯ НЕОБХІДНОЇ
ОБОРОНИ ТА УМОВИ ЇЇ

ПРАВОМІРНОСТІ

Добрий день.
1.Так. Фізична особа, як орендар, має право уклада�

ти договір оренди землі. Це передбачається статтею 5
Закону України "Про оренду землі": " Орендарями зе�
мельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на
підставі договору оренди належить право володіння і ко�
ристування земельною ділянкою".

2. Статтею 125 Земельного кодексу України, стат�
тею 18 Закону України Про оренду землі передбачено,
що договір оренди землі набирає чинності після його
державної реєстрації. 

Право оренди земельної ділянки виникає з дня дер�
жавної реєстрації цього права відповідно до закону, що
регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень (ст. 20 Закону).

Державна реєстрація договору оренди проводиться
відповідно до положень Закону України "Про державну ре�
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Державна реєстрація речових прав на нерухоме май�
но � офіційне визнання і підтвердження державою фактів
виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме
майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповід�
ного запису до Державного реєстру речових прав на неру�
хоме майно (ч. 1 ст. 2 Закону України "Про державну реєс�
трацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Постановою Кабінету Міністрів України № 1088 від
17.07.2003 року "Про створення єдиної системи державної
реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав
на них у складі державного земельного кадастру" підтри�
мано пропозицію Державного комітету по земельних ре�
сурсах про створення на базі державного реєстру земель
та державного реєстру прав власності на нерухоме майно
Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно.Ут�
римувачем Державного реєстру прав на землю та нерухо�
ме майно є Державний комітет по земельних ресурсах (ни�
ні � Державне агентство земельних ресурсів України).

Адміністратором реєстру є державне підприємство
"Центр державного земельного кадастру", яке здійснює
його формування, ведення, збереження і забезпечує доступ
органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду�
вання (п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 1088 від
17.07.2003 року "Про створення єдиної системи державної
реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на
них у складі державного земельного кадастру").

До створення Державного реєстру прав на землю
та нерухоме майно:
� державне підприємство "Центр державного земельно�
го кадастру" проводить реєстрацію земельних ділянок та
прав на них шляхом внесення записів про реєстрацію зе�
мельних ділянок та прав на них до бази даних державно�
го реєстру земель;
� комунальні підприємства бюро технічної інвентаризації
вносять дані про об'єкти нерухомого майна, розташовані
на земельних ділянках, та права на них до бази даних
державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Адміністратором бази даних державного реєстру зе�
мель є державне підприємство "Центр державного зе�
мельного кадастру".

Адміністратором бази даних державного реєстру прав
власності на нерухоме майно є державне підприємство
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції.

Отже, інформацію про наявність чи відсутність догово�
ру оренди на ту чи іншу ділянку, а також примірник такого
договору можна отримати у:
� орендодавця (сільські, селищні, міські ради, районні, об�
ласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
районні, обласні, Київська і Севастопольська міські дер�
жавні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим та Кабінет Міністрів України);
� орендарів (юридичних або фізичних осіб, що є замов�
никами будівництва об'єкту нерухомості);
� органів виконавчої влади та органів місцевого  самовря�
дування, що уповноважені приймати рішення про пере�
дачу в оренду земельних ділянок державної та комуналь�
ної власності;
� філіях Державного агентства земельних ресурсів України;
� філіях державного підприємства "Центр державного зе�
мельного кадастру".

У Прикінцевих та перехідних положеннях Закону Ук�
раїни "Про внесення змін до Закону України "Про держав�
ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об�
межень" та інших законодавчих актів України" встановле�
но, що до 01.01.2013 року державна реєстрація права
власності, права користування та договорів оренди зе�
мельних ділянок проводиться територіальними органами

Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки.
3. Податок на доходи фізичних осіб
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб з 1 січня

2011 року регулюється розділом IVПодаткового кодексу.
Принцип оподаткування доходів фізичних осіб залишиться
без змін. Водночас змін у порядку оподаткування доходів фі�
зичних осіб чимало. Що чекає на платників податків та подат�
кових агентів, у тому числі роботодавців, розглянемо далі.

Загальні положення
Згідно з п. 162.1 Податкового кодексу платниками

податку на доходи є:
� фізична особа � резидент, яка отримує доходи із дже�
релом їх походження в Україні. 
Об'єктом оподаткування є:
� загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
� доходи з джерела їх походження в Україні, що остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
� іноземні доходи � доходи (прибуток), отримані з джерел
за межами України, � для резидентів.

Перелік доходів, що включаються до загального мі�
сячного (річного) оподатковуваного доходу, зазначено в
п. 164.2 Податкового кодексу. Доходи, що не включають�
ся до розрахунку загального місячного (річного) оподатко�
вуваного доходу, наведено у ст. 165 Податкового кодексу.

Далі розглянемо, за якими ставками оподатковува�
тимуться доходи фізичних осіб з 1 січня 2011 року та
який порядок оподаткування найпоширеніших видів до�
ходів фізичних осіб.

Ставки податку на доходи
Статтею 167 Податкового кодексу встановлено такі

ставки податку на доходи фізичних осіб:
� 15 % � стосовно доходів, отриманих, у тому числі, але не
виключно, у вигляді зарплати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат чи інших виплат і винагород, що
виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з відносина�
ми трудового найму і за цивільно�правовими договорами;
виграші в державну і недержавну грошову лотерею, виграш
гравця (учасника), отриманий від організатора азартної
гри. якщо сума таких доходів не перевищує 10�кратний
розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом
на 1 січня звітного податкового року (абз. 1 п. 167.1)]
� 17% � із суми перевищення зазначених вище доходів
над 10�кратним розміром мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня звітного податкового ро�
ку (абз. 2 п. 167.1).

До речі, якщо протягом календарного року платник
податків отримував доходи, що оподатковуються за став�
ками, установленими п. 167.1 Податкового кодексу (15 %
із суми доходу, що не перевищує 10�кратний розмір міні�
мальної зарплати, установленої законом на 1 січня звіт�
ного податкового року, 17 % із суми перевищення), від
двох та більше податкових агентів, і при цьому загальна
сума таких доходів за будь�який календарний місяць пе�
ревищила 10�кратний розмір мінзарплати, установленої
законом на 1 січня звітного податкового року, то він пови�
нен буде подати податкову декларацію за результатами
звітного року (п.п. "є" п. 176.1 Податкового кодексу);
� 5 % стосовно:
�доходу, що виплачується компанією, яка управляє акти�
вами інституту спільного інвестування, на розміщені ак�
тиви відповідно до закону;
� доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними
облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
� доходу у вигляді процентів (дисконту), отриманих влас�
ником облігацій від їх емітента відповідно до закону;
� доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю і до�
хід, отриманий платником податків у результаті викупу (пога�
шення) керівником сертифікатів фонду операцій з нерухо�
містю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
� доходу у вигляді дивідендів;
� доходу в інших випадках, прямо визначених розділом IV
Податкового кодексу (п. 167.2).

Зауважимо, що до 1 січня 2015 року доходи у вигляді
процента на поточний або депозитний (вкладний) банків�
ський рахунок, процентного або дисконтного доходу за імен�
ним ощадним (депозитним) сертифікатом, процента на
вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці,
для яких також передбачено ставку 5 %, не оподатковуються;

�30 % � стосовно доходів, нарахованих на користь ре�
зидентів або нерезидентів у вигляді виграшу чи призу
(крім виграшу в державну і недержавну грошову лотерею
та виграшу гравця (учасника), отриманого від організато�
ра азартної гри) (л. 167.3);

� 10 % щодо зарплати шахтарів, а також працівників
державних воєнізованих аварійно�рятувальних служб
(формувань), у тому числі спеціально уповноваженого цен�
трального органу виконавчої влади з питань цивільного за�
хисту, у вугільній промисловості � за Списком № 1 вироб�
ництв, робіт, професій, посад і показників на підземних ро�
ботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важ�
кими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день
дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвер�
дженим постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36 (л. 167.4).

Просимо сприяти своєму захисту через АФЗУ, надав�
ши кошти на виконання статутної діяльності в міру користі
від отриманої консультації. Р/р № 2600400012617 в ПАТ КБ
"Хрещатик" в м. Києві МФО 300670  ЄДРПОУ 14289145

З повагою, юрист АФЗУ                          В. Горбачов

Доброго дня. Допоможіть мені у таких пи�
таннях, а саме:

� чи може фізична особа (не підприємець!!!)
укладати Договір оренди земельної частки
(паю) з іншою фізичною особою власником зе�
мельної ділянки?;

� якщо ТАК, яка процедура реєстрації Дого�
вору у органах місцевого самоврядування (ад�
міністрація, держкомзем, податкова)?;

� якщо реєстрація можлива, то які податки
має сплачувати фізична особа ?  

Дякую, З повагою, Віктор Михайлович
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Замовлення № 137802

ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ 
НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

СТАНОМ НА 30.01.2013 р.

Назва 
продукту

Оптовий ринок
"Столичний", 

Київ

Оптовий ринок
"Шувар",

Львів 

Оптовий ринок
"Господар",

Донецьк

Ціна мін.
грн.

Ціна макс.
грн.

Ціна мін.
грн.

Ціна макс.
грн.

Ціна мін.
грн.

Ціна макс.
грн.

Яблуки

Виноград

Буряк

Кабачок

Баклажан

Капуста білокач.

Капуста пекінс.

Капуста цвітна

Картопля

Морква

Редис

Огірок

Перець болгар.

Помідор

Часник

Цибуля

Цибуля зелена

Петрушка

Кріп

Салат

Печериці свіжі

Яйця, 10 шт.

Мука

Олія

Цукор

5,0

14,0

1,8

30,0

4,0

1,9

2,0

4,0

1,6

1,7

5,0

28,0

28,0

16,0

21,0

1,3

20,0

50,0

50,0

55,0

17,0

8,0

�

�

�

9,0

20,0

2,2

32,0

6,5

2,5

4,0

5,0

2,5

2,2

6,0

35,0

30,0

25,0

24,0

1,5

21,0

55,0

55,0

60,0

20,0

9,0

�

�

�

3,5

15,0

1,1

�

25,0

1,2

2,0

8,0

1,0

1,2

6,0

18,0

22,0

22,0

15,0

1,0

20,0

25,0

30,0

25,0

13,0

6,0

4,0

12,25

6,0

7,5

20,0

2,0

�

27,0

1,4

2,5

10,0

1,3

1,4

6,0

19,0

25,0

25,0

20,0

1,5

25,0

30,0

55,0

60,0

14,0

9,0

5,0

18,0

7,0

4,0

30,0

1,0

22,0

30,0

1,8

4,0

15,0

2,0

1,0

10,0

24,0

15,0

10,0

20,0

0,6

35,0

60,0

60,0

45,0

16,0

8,0

3,8

12,5

4,84

5,5

36,0

1,5

24,0

32,0

2,5

7,0

20,0

2,4

2,0

12,0

28,0

22,0

20,0

25,0

1,0

35,0

60,0

60,0

50,0

22,0

9,5

4,5

18,0

4,84

Фермерське господарство
"Богдан і К",  знаходиться в пе�
редгірській частині Карпат � в
Снятинському районі Івано�Фран�
ківської області і очолює його
досвідчений керівник Б.В.Тимо�
фійчук. Площа ріллі господарства
в минулому році становила 1900
га, в цьому році � десь біля 2000
гектарів і за рахунок впроваджен�
ня досягнень науки і практики, в
тому числі і застосування ком�
плексних рідких органічних доб�
рив�біостимуляторів нового поко�
ління, господарство щорічно зби�
рає високі врожаї всіх культур,
отримує по декілька мільйонів
прибутку, що дало змогу за три
роки оновити всю необхідну тех�
ніку, побудувати кукурудзо�очис�
ний комплекс, на що витрачено
понад 10 мільйонів гривень.

Напередодні з'їзду фермерів України, наш кореспондент попросив Богдана Володими�
ровича відповісти на ряд запитань. 

Богдане Володимировичу, чому в Вашому господарстві використовуються орга:
нічні добрива:стимулятори лише виробництва ПП "Біоконверсія"?

Більше десяти років я працював на Кіровоградщині, а вже п'ятий рік на Прикарпатті. Звичайно
землі на Прикарпатті бідніші, ніж на Кіровоградщині і щоб виростити високий врожай та мати прибут�
ки застосування тільки мінеральних добрив не дає належного економічного та екологічного ефекту.

За всі роки господарювання ми випробували багато різних препаратів, а їх зареєстровано біль�
ше ста, і я відношусь з недовірою до пропозицій різних фірм чи дистриб'юторів, в яких трактують,
що внесення регуляторів росту (в яких відсутні мікро, макро та мезо елементи та корисні мікроор�
ганізми) в нормі 30�50 гр./га або 0,3�0,8 л/га забезпечать приріст урожаю 30�50%.

У своєму виборі ми зупинилися на добривах�стимуляторах "Вермибіомаг" та "Вермийодіс" ви�
робництва ПП "Біоконверсія". "Вермибіомаг" � це комплексне органічне добриво�біостимулятор,
виготовлене на основі органічного добрива "Вермистим" з додаванням мезоелементів сірки та маг�
нію природного походження, та інших необхідних елементів у відповідності до кожної культури. До
його складу входять усі компоненти вермикомпосту в розчиненому і активному стані: гумати, фуль�
вокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад
50 різних мікро�, макро� та мезо�елементів, в тому числі до 4% магнію (елементу який  є основою
фотосинтезу), 1,5�2,5% азоту, 2,5�3,5% калію, 1,2�1,5% фосфору, а також кальцій, бор, молібден,
мідь, цинк, залізо, селен, літій, бром та ін.. і спори ґрунтових організмів, чого немає в більшості про�
понованих на ринку стимуляторів, а біостимулятор "Вермийодіс" � ще й біологічно активний йод.

На Кіровоградщині ми випробували різні способи і норми використання добрив�біостимулято�
рів, як наземними обприскувачами так і літаками нашого Кіровоградського інституту авіації і не на
експериментальних ділянках, як це роблять наукові установи, а на великих площах озимих, соняш�
нику, цукрових буряків, кукурудзи і побачили їх ефективність. Так наприклад на кукурудзі приріст
урожаю становив 18,5ц зерна з гектара.

Завдяки внесенню біостимуляторів "Вермибіомаг" і "Вермийодіс", в баковій суміші з невелики�
ми дозами  азотних мінеральних добрив, на наших прикарпатських бідних землях в 2011 році ми
зібрали кукурудзи по 117 ц/га, а в 2012 році, незважаючи на сильну посуху і градобої, з площі 641
га � по 71ц/га, приріст становив 18�21 ц/га, отримано значні прибавки всіх с/г культур.

Хочу нагадати колегам і агрономам, що листяне підживлення має цілий ряд переваг: забезпечу�
ється 85�90% засвоєння макро� і мікро�елементів (через кореневу систему, при внесенні в грунт, їх
засвоюється лише 30�40%); зменшується пестицидний тиск на рослини.

Богдане Володимировичу, як на практиці Ви застосовуєте препарати?
Всі озимі посіяли насінням обробленим "Вермибіомагом" в дозі по 8л/т. При обробці насіння

цим препаратом, ми жодного року не пересівали озимих зернових і ріпаків.
Весною в фазі кущення всі озимі зернові і в фазі бутонізації ріпаки обробляємо "Вермибіома�

гом" в баковій суміші із карбамідом 10кг/га і при необхідності добавляємо гербіциди. Кукурудзу по�
чинаємо обробляти в фазі 3�6 листочків, сою у фазі бутонізації, соняшник у фазі 4�5 пар справжніх
листочків з обов'язковим внесенням мінімальних доз азотних добрив.

В минулому році закупили імпортний подрібнювач і всю солому та інші рослинні рештки подріб�
нили і заробили в грунт. На площі 700 га обробили рослинні рештки деструктором "Вермистим�Д",
теж виробництва ПП "Біоконверсія", а на 300 га посіяли на сидерат білу гірчицю. 

Богдане Володимировичу, які у Вас плани на цей рік?
Наше завдання отримати не менше 100 ц/га кукурудзи, 70�80 ц/га озимої пшениці, 30�50 ц/га

соняшнику,сої, ріпаків. 
Використовуючи "Вермибіомаг" чи "Вермийодіс", сидерати, подрібнену солому із заробкою у

грунт, а також деструктор "Вермистим�Д", зменшуючи норми внесення пестицидів � економимо мі�
неральні добрива, гербіциди, а це � мільйони гривень.

В короткій статті  я не можу розповісти всі нюанси нашої роботи, але висновок один � без впро�
вадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду неможливо мати високого врожаю і
достатніх прибутків.

На замітку фермерам

ВПРОВАДЖУЮЧИ ПЕРЕДОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ � БУДЕТЕ 
З ВИСОКИМ ВРОЖАЄМ

Більш детальнішу інформацію можна отримати :
76018, м. Івано:Франківськ, 

вул. Гаркуші, 2, тел. (03422) 3:11:30; 3:05:88; тел./факс (0342) 71:62:38; 
моб. 067:34:34:527; 067:34:22:188; е:mаіl: vermos2007@ukr.net.
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� З 1 січня 2013 року ряд повноважень що�
до розпорядження землями державної влас�
ності передаються до Держземагентства Ук�
раїни та його територіальних органів. Що це
за повноваження і чи поширюються вони на
землі сільськогосподарського призначення?

� 1 січня збулася мрія не одного покоління керів�
ників Держкомзему, які намагалися отримати пов�
новаження щодо розпорядження землями держав�
ної власності. До нашого земельного законодавс�
тва внесені зміни, які і наділили Державне агент�
ство земельних ресурсів цими повноваженнями.
Вони стосуються лише однієї категорії земель �
сільськогосподарського призначення. Це означає,
що від імені держави з початку поточного року пра�
вом розпоряджатися, тобто, надавати у власність,
користування, оренду земельні ділянки державної
власності можуть лише державні органи земельних
ресурсів, до яких відноситься Держземагентство та
його територіальні органи.

Щоправда, слід зазначити, що Земельним ко�
дексом передбачений ще один вид розпорядження
землями державної власності, а саме � передача
земельних ділянок сільськогосподарського приз�
начення до статутного капіталу Державного зе�
мельного банку. Цей вид повноважень Кабінет мі�
ністрів України залишив за собою.

� Чим обумовлена потреба в такому зе�
мельному нововведенні і наскільки воно
виправдане?

� Досі землями державної власності, в тому числі
й ділянками сільськогосподарського призначення,
розпоряджалися органи виконавчої влади загаль�
ної компетенції � районні та обласні державні адмі�
ністрації, Кабінет міністрів України. У випадку, коли
ці повноваження здійснювали райдержадміністра�
ції, мали місце численні порушення чинного зако�
нодавства. Пояснюється це тим, що доволі часто
районні державні адміністрації потрапляли під
вплив різних структур, які хотіли в будь�який спосіб
отримати земельні ділянки сільськогосподарсько�
го призначення. Спостерігалися й інші випадки по�
рушення земельного законодавства. Всі вони не
залишалися поза увагою Державної земельної інс�
пекції України, яка донедавна перебувала у складі
Державного земельного агентства України. Тому з
метою усунення таких порушень Держземагент�
ство і запропонувало централізувати розпоряджен�
ня землями сільськогосподарського призначення,
які перебувають у власності держави. Їх не так уже
й мало � близько 5�6 млн. гектарів. 

� Донедавна Держземагентство України ви�
конувало контрольну функцію. За потреби, во�
но могло вплинути на рішення районних та об�
ласних держадміністрацій, які стосувалися зе�
мель державної власності. І навіть зупинити
дію тих рішень, які не відповідали державним
інтересам. Хто тепер буде контролювати ро�
боту Держземагентства?

� Ви окреслили найслабше місце в цій законо�
давчій новації. Тепер контрольний механізм став
менш ефективним. Звісно, він діє, бо діяльність усіх
органів державної влади перебуває у сфері проку�
рорського нагляду. Однак контроль з боку прокура�
тури має обмежену сферу застосування і не може
замінити попереднього, який здійснювали держав�
ні органи земельних ресурсів. Той мав  професій�
ний характер, адже здійснювався фахівцями�зе�

мельниками, до того ж стосувався детальної оцінки
проектів землеустрою, їх відповідності чинному за�
конодавству тощо. А тепер виходить, що Державне
агентство земельних ресурсів, здійснюючи розпо�
рядження землями державної власності, які відно�
сяться до категорії земель сільськогосподарського
призначення, буде контролювати саме себе.

� Чи не перетворить нинішня ситуація
Держземагентство України на безконтроль�
ного монополіста на ринку земель?

� Безперечно, концентрація повноважень від�
булася, але вона не набула монопольного рівня.
Більше того, я впевнений, що з часом Державне
земельне агентство України втрачатиме сферу
свого впливу. Це зумовлено скороченням кіль�
кості земель, які перебувають у державній влас�
ності. Зокрема, земель сільськогосподарського
призначення.

Справа в тому, що в Україні триває земельна
реформа, одним із напрямків якої є приватизація
земель. Частина земель державної власності і на�
далі передаватиметься у приватну власність гро�
мадян та юридичних осіб.

� Як за теперішніх обставин розмежовува�
тимуться повноваження між Держземагент�
ством України та Державним земельним бан�
ком, до статутного фонду якого Кабінет мі�
ністрів планує передати землі сільськогоспо�
дарського призначення, що перебувають у
державній власності? 

� Питання дуже слушне, однак досі воно залиша�
ється відкритим. Як відомо, такий банк створений,
законом визначені його повноваження, проте не
вирішено ряд дуже важливих моментів. 

Передача земельної ділянки до статутного капі�
талу юридичної особи завжди асоціюється з її пе�
редачею у приватну власність цієї юридичної осо�
би. Державний земельний банк є і надалі залиша�
тиметься державною юридичною особою. Саме то�
му передача земельних ділянок до його статутного
капіталу не означатиме передачу цих земель до йо�
го власності. Відтак, як ці землі будуть асоціювати�
ся з Державним земельним банком? На яких пра�
вах вони перебуватимуть у його віданні?

Згідно із законом "Про банки і банківську діяль�
ність", Державний земельний банк створюється не
тільки як державна кредитна установа, але і як опе�
ратор на ринку земель. Тобто, як суб'єкт, який здій�
снює певні земельні операції. Але статутом банку ці
повноваження поки що не підтверджені. І це при то�
му, що закон "Про банки та банківську діяльність"
говорить � Державний земельний банк здійснює
свою діяльність відповідно до закону і статуту. 

Фактично у визначенні повноважень Державно�
го земельного банку статуту надано переважне
значення. А статут затверджується Кабінетом мі�
ністрів України. І доти, доки діятиме нинішній статут
Державного земельного банку, він залишатиметь�
ся замороженою юридичною особою. Тобто, та�
кою, що не може приступити до виконання своїх
функцій через недоліки в законодавстві.

Питання співвідносин між Державним земель�
ним банком та Держземагентством також не вирі�
шене чинним законодавством. Бо, як я вже казав,
землі, що передаватимуться до статутного капіта�
лу Державного земельного банку, залишатимуть�
ся у власності держави, зокрема, землі сільсько�
господарського призначення. А згідно із Земель�

ним кодексом, всі землі державної власності, які
відносяться до категорії земель сільськогосподар�
ського призначення, перебуватимуть у віданні
Державного агентства земельних ресурсів. Отже,
виходить, що навіть після передачі земельних діля�
нок до статутного капіталу Державного земельно�
го банку, вони залишатимуться у власності держа�
ви. А отже, формально правом розпоряджатися
ними будуть наділені державні органи земельних
ресурсів. А це вже є конфліктом повноважень. 

� У яких випадках землі державної власності,
в тому числі землі сільськогосподарського
призначення, передаються у власність або в
користування за рішенням Держземагентства
України, а в яких випадках � за рішенням його
обласних, районних та міських управлінь?

� На жаль, Земельний кодекс України не розме�
жовує повноваження Державного агентства зе�
мельних ресурсів та його територіальних органів.
Хоча і зазначає, що всі вони мають повноваження
щодо розпорядження такими землями. 

Питання має практичне значення, оскільки зе�
мельні ділянки розташовані по всій Україні і Дер�
жземагентство не зможе з Києва ефективно уп�
равляти ними. Очевидно, такі повноваження кра�
ще можуть реалізовувати місцеві органи земель�
них ресурсів. 

Перед Новим роком Президент України видав
указ, яким внесені зміни до Положення про Дер�
жавне агентство земельних ресурсів. Згідно з ни�
ми, право здійснювати повноваження щодо розпо�
рядження землями державної власності, які відно�
сяться до категорії земель сільськогосподарсько�
го призначення, належать Державному агентству
земельних ресурсів та його територіальним орга�
нам відповідно до їх повноважень, визначених у
встановленому порядку. От тільки цього "встанов�
леного порядку" досі немає. І виходить, що доки
його не буде, будь�якими  землями державної
власності сільськогосподарського призначення
може розпоряджатися або Державне агентство зе�
мельних ресурсів України, або будь�яке його ра�
йонне чи обласне управління. У цьому полягає ве�
лика проблема. 

Державне земельне агентство своїм рішенням
не може розмежувати цих повноважень. Бо, згід�
но з Конституцією України, право власності на зе�
мельні ділянки може набуватися в порядку, виз�
наченому законом. А він не розмежовує ці повно�
важення. За ситуації, що склалася, будь�який
юрист може визначити їх такими, що суперечать
Конституції. 

� Що потрібно, насамперед, зробити в си�
туації, що склалася?

� Конфлікт інтересів, який має місце у діяльнос�
ті державних органів земельних ресурсів, може бу�
ти усунутий шляхом внесення певних змін до чин�
ного законодавства, зокрема, до Земельного ко�
дексу України. З цього приводу Проект USAID "Аг�
роІнвест" підготував низку пропозицій, які переда�
ні до Верховної Ради. Сподіваємося, що вони бу�
дуть враховані нашими законодавцями і це дасть
змогу уникнути багатьох непорозумінь, які зараз
на нас чатують.

Михайло ВЕРНИГОРА, 
Національний прес:клуб з аграрних і 
земельних питань

Держава посилила контроль над
своєю земельною власністю

Це зроблено з метою підвищення ефективності викорис:

тання національного земельного ресурсу. Натомість під час

реалізації цих намірів можуть виникнути вагомі проблеми.

Докладніше про них : в інтерв'ю з головним юридичним

радником Проекту USAID "АгроІнвест" Павлом КУЛИНИЧЕМ.
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